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kapcsolati háló

A   B Ü R O K R Á C I A  B E V O N U L Á S A

 Horváth György: A művészek bevonulása. A képzőművészet politikai 
 irányításának és igazgatásának története 1945–1992
 Corvina, 2015

¶ Nehezen befogadható Horváth György könyve, részben azért, mert a CD-mel-
lékletként csatolt Szöveggyűjteménnyel együtt többkötetnyi az olvasnivaló, de 
azért is, mert a tetemes mennyiségű adattal megtűzdelt hivatali nyelvezet nem 
teszi könnyen fogyaszthatóvá a szöveget, holott választott témája alapján a mű-
vészeti (köz)élet számos szereplőjének lehetne a kezébe adni kötelező olvas-
mányként. Hogyan jutottunk idáig, milyen kísérletek történtek a közelmúlt-
ban a kortárs művészet életben tartására? Milyen eszközökkel képes az állam 
el- és fenntartani a művészeit, amikor a piac csak korlátozottan járulhat hoz-
zá? Ezekre a kérdésekre megkapjuk ugyan a válaszokat a kötetben, ám a szer-
ző mélyen elrejtette az elsősorban a bürokrácia útvesztőjének felvázolására tett 
kísérletei között.

¶ Horváth György művészettörténészként végzett, és bár léteznek ilyen témájú pub-
likációi (többek között Gádor Istvánról vagy Bartha Lászlóról írt kismonográfiá-
ja), elsősorban művészetirányítói szerepe ismert: 1980-tól a minisztérium képző-
művészeti osztályát vezette, ezt követően 1988 és 2009 között a Magyar Nemzeti 
Galériában dolgozott főigazgató-helyettesként. Mondhatjuk azt is, hogy a leg-
jobb kezekbe került a téma, kevés nála autentikusabb szerző írhatta volna meg 
a Művészeti Alap történetét, előzményeivel és következményeivel, hiszen a for-
rásokhoz való hozzáférés tűnik – eleve – a legnehezebb feladatnak. Az ilyen ku-
tatások esetében viszont a szelekció is probléma: dokumentumokat, leveleket, 
jegyzőkönyveket, feljegyzéseket, vázlatokat tartalmazó dobozok sokasága nyílik 
meg, első betekintés alapján mindegyik érdekes, hiszen már a nyelvezete is kor-
rajz, és csak ezek alapján vázolható fel az a kapcsolati háló, amelyik a döntéseket 
hozta, vagy befolyásolta azokat. A szerző láthatóan nehezen engedett az iratok 
csábításának, és igyekezett mindent publikálni (vagy hivatkozni rá), amit arra ér-
demesített – márpedig terjedelmi okoknál fogva ez a bőkezűség nagyon fontos 
dolgot szorított ki a kötetből: a művészek lelkét, személyiségét.

¶ Bár Horváth György már az elején megjegyzi, hogy nem művészet-, hanem gazda-
ságtörténetet írt, mégsem lehet úgy szólni alkotásokról és alkotókról, mintha 
tőzsdei papírok vagy mezőgazdasági termények lennének: minden jó és rossz 
döntés alapvetően meghatározta azt, hogy mi történik a kortárs művészetben, 
negyvenöt éven keresztül! Hogy ki és mit alkot ilyen körülmények között. Hogy 



32

beterelni 
a művészeket 

az egyarcú 
szcénába

iparággá silányul

merre vezet a képzőművészet iránya. Ezek a döntések írták a magyar művészet-
történet majd fél évszázados történetét! 

¶ A kiindulópont 1945 eleje: a művészek éheznek, nincs műterem, festék, vászon, 
megrendelő, gyűjtő, galéria és vásárolni képes múzeum. A szerző ezt a korsza-
kot örökíti meg a legérzékletesebben, a legátélhetőbben: ekkor még nem ren-
deletek és párthatározatok uralják a művészeti közéletet (és a kötetet), hanem 
emberi történetek, egyszerű helyzetek, élni és alkotni vágyó művészekkel. Van 
egy Dési Huber „Stefike”, aki alázattal és áldozattal közvetít a nélkülöző művé-
szek és az ingatag hatalom pillanatokra potens figurái között. Aztán hamar el-
jutunk odáig, hogy a hatalom összeszedi magát, homogénné és határozottá lesz, 
kemény kézzel próbálja beterelni a művészeket az egyarcú szcénába: csak egy-
féleképpen lehet festeni, kiállítani és megélni a képzőművészetből. Elfogynak 
a művészek a szövegből, osztályvezetők, főosztályvezetők, pártfunkcionáriu-
sok dialógusa következik. A hatalmi harcokból statisztikai adat lett, a művé-
szeti élet nem más, mint egy vállalat, vezetőkkel és beosztottakkal, akik fizetést 
és juttatásokat kapnak, van munkaügy, személyzeti osztály, felsőbb szerv, aho-
vá a vezetők referálnak, a dolgozók termelik az árut, amiből valamennyit elad-
nak, a többi rajtuk ragad, raktárakban gyűlik vagy szétszórják a kevésbé exklu-
zív boltokba, jelen esetben a kisebb múzeumokba vagy a Képcsarnok üzleteibe. 
A művészeti alkotások termelése egy iparággá silányul, és még csak az árkép-
zésbe sem látunk bele, holott abból kirajzolódna a hierarchia, a kor értékítéle-
te, árnyaltabb képet kaphatnánk a politikai játszmákról, tekintélyről, az esetle-
ges rejtett piaci folyamatokról. (A dokumentumokból kiderül, hogy voltak nem 
állami vásárlások is az ötvenes évek első felében, erről jó lett volna többet tud-
ni. Vajon ki vásárolhatott az éves műcsarnokbeli kiállításokról?) Ez a nyelve-
zet marad kitartóan a kötet végéig: rengeteg számot, adatot kapunk arról, hogy 
a Képzőművészeti Alap képeslapkiadási monopóliuma hogyan tartja fenn a 
művészetet, milyen adófajták, elvonások sújtják a vállalatot, amikor nyeresé-
get termel, de nem tudjuk, hogy kik és hogyan (és miért) választották a pártálla-
mi piac (Képcsarnok) kiszolgálását, és hogy mi kellett ahhoz, hogy valakitől egy  
múzeum (pláne az MNG) vásároljon. Azt tudjuk, hogy miből és mennyit vett 
a múzeum, de hogy miért, azt nem. Jóval többet tudunk meg az államappará-
tus működési mechanizmusáról, mint a kultúrpolitika rétegeiről, nem beszél-
ve a művészvilág dinamikájáról, helyzetéről, reakciójáról. Nem látjuk, hogy mit 
is okoztak a döntések, legfeljebb a gazdasági, de sosem a művészeti, esztétikai 
következményeket.

¶ A CD-melléklet megnyitása nagy csapda, ugyanis egyszerűen beszippantja az 
olvasót. Fordított könyv ez, hiszen itt kapjuk az igazi olvasnivalót, a példákat,  
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miből tudott élni 
egy művész piac 

nélkül

egy rézkarcoló 
munkaközösség

a következményeket, megjelennek a művészek, az intézményvezetők, a teoreti-
kusok véleményekkel, félelmekkel, lelkesedésekkel, felháborodásokkal. A szer-
ző még csak ahhoz sem ragaszkodik a válogatásban, amire a kötetben utal: talá-
lunk éves bontásban cikkválogatást a Szabad Művészetből (ennek a folyóiratnak 
a forgatása egyébként is tanulságos, már-már szórakoztató élmény), a hivatko-
zás nélküli dokumentumok mappájában pedig további leveleket, feljegyzéseket 
a korszak főszereplőitől és epizodistáitól.

¶ A könyvben legfeljebb statisztikai adatként szereplő (vagy úgy sem) művészek itt 
már hús-vér emberek: Szobotka Imrének 1945-ben először egy gramm, majd öt 
gramm aranyat szavaznak meg gyógyszervásárlás céljára, az éhező Gadányi Je-
nőnek huszonöt kiló lisztet és öt kiló sót juttatnak el. Előkerülnek a gyakorla-
ti problémák: mi legyen Hóman Bálint portréival? Kit érdemesít a Szaktanács 
nyugdíjra, kit vásárlási előlegre – a névsorból kirajzolódik a világháború utáni 
művészvilág rangsora, kinek nagyobb a presztízse, és kire számít az új rendszer. 
Izgalmas összefoglalók a művészek anyagi helyzetéről összeállított jelentések, 
például Széll Jenőtől, aki ekkor, 1951-ben az MDP Agitációs és Propaganda Osz-
tályának volt helyettes vezetője. Nem az okoz örömöt, hogy a zsebükben tur-
kálhatunk (többnyire körkép, és nem konkrét nevekből áll), hanem egyszerűen 
csak így érthető meg, hogy miből tudott élni egy művész piac nélkül, a folyto-
nosan átszervezés alatt álló művészeti rendszerben. 1946-tól a szobrászok mesz-
sze jobb helyzetben működhettek, mint a festők, hiszen a propaganda és a beru-
házások sokasága nekik kedvezett, ezért is jött be később a „kétmilliós vásárlás”, 
ami kifejezetten a táblaképfestőket hozta helyzetbe. Minden jelentés egy prob-
lémahalmaz, és mivel belső rendelésre készült, őszinte és feltáró. A fiatal művé-
szek helyzetéről szóló 1952-es jelentés hangneme már-már kétségbeesett, vala-
mi nagyon nincs rendben, mert divat lett a „nyomor romantika”, követelőznek, 
a főiskolásoknak odaítélt Munkácsy-díj pedig önteltté teszi a pályájuk elején 
járó képzőművészeket. A miniszteri felügyelővé kinevezett precíz Makrisz Aga-
memnon hosszú beszámolóban készíti fel Aczél Györgyöt a találkozásuk előtt 
(a számos mítosszal övezett Aczél-hagyatékot egyébként alaposan átvizsgálta 
a szerző, ez kétségtelen).

¶ A kötet egy kisebb szakaszt áldoz az ekkor nagyon fiatal és agilis Koller György 
kezdeményezésére: 1950-ben a korszak legnevesebb, Kossuth-díjas művészeit  
(Csók Istvántól Pór Bertalanig) nyeri meg egy rézkarcoló munkaközösség lét-
rehozására. Megtalálja a nem létező piacon a piaci rést, jól tart neves festő-
ket és a sokszorosított grafika e technikájában jártas művészeket, persze nem 
sokáig. Az engedélyt hamar visszavonják, és a kötetben rövid életű próbál-
kozásként említett tevékenység a szöveggyűjteményben kriminalizálódik, 
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A forradalom  
és a fordulat

jegyzőkönyvekkel, vallomásokkal, ítéletekkel. Tényleg egészen hihetetlen, 
hogy egy újságíró (Molnár György) és a húszas éveiben járó Koller (akit grafikus-
ként jelölnek a jegyzőkönyvek) a diktatúra legsötétebb időszakában létre tud 
hozni egy olyan civil, profitorientált kezdeményezést egy Szondi utcai lakás-
ban, amelyik tizenöt kereskedelmi ügynököt foglalkoztat, hihetetlenül pörög 
az üzlet (!), hiszen százával, ezrével foglalják le aztán a nyomólemezeket és a la-
pokat, Koller fiókjában pedig több tízezer forint van az alkotóközösség felszá-
molásakor. Az üzlet berekesztése, mint tudjuk, ideiglenes volt, Koller nagyon 
hamar újraindította az országot sokszorosított grafikákkal ellepő vállalkozását.

¶ A forradalom és a fordulat a kétségbeesésbe kergette Ék Sándort, derül ki Kál-
lai Gyula miniszternek írt 1957-es feljegyzéséből. „A fiatal műtörténészkáderek 
legtöbbje ma is az ellenforradalmi hangulatkeltés provokátor-ágense. (…) Tud-
ják-e, hogy a hét bizottsági tag közül most csupán Ék MSZMP-tag, és ennek elle-
nére nem ő, hanem Konecsni a párt bizalmi embere a bizottságban, aki még ma 
is végzetes hibának tartja, hogy az ellenforradalmat ellenforradalomnak neve-
zik, és bár jó művész, a múltban sem tűnt ki politikai állhatatosságával?” – írja 
Ék Sándor Pogány Ö. Gáborral közösen jegyzett levelében. „Az 1957. évi Kos-
suth-díjasok között szerepelt Fülep Lajos. A neki szóló döntés még a polgári és 
ellenforradalmi körökben is általános derültséget keltett. A művek nélküli pro-
fesszor közéleti jelenléte a népi demokráciában meghonosodott protekcioniz-
mus egyik elég feltűnő vadhajtása” – olvasható ugyanitt.

¶ A művészekre lebontott példák hiányoznak a legjobban a kötetből, de megtalál-
hatók a szöveggyűjteményben. Példa erre: 1960-ban Aradi Nóra előbb az Álla-
mi Vásárlási Bizottság, majd az uránvárosi építkezés listájáról is kihúzta Kondor 
Bélát és Csernus Tibort, és még csak indokolnia sem kellett, legalábbis a pub-
likált iratokban. A Párizsból 1963-ban hazatérő Bálint Endre visszavételét kéri 
a Művészeti Alapba, bár a döntés nem egyszerű, hiszen a művész 1956 után il-
legálisan tartózkodott külföldön. A vita után – vélhetően – visszavették. És egy 
példa a hatvanas évekből: a Fényes Adolf Teremben megengedett önköltséges 
kiállításokra jelentkező és a döntéshozók által engedett (vagy nem engedett) 
művészek névsora is árulkodó. 1969-ben Keserü Ilona Bak Imrével és Molnár 
Sándorral nem állíthatott ki, Bencsik Istvánnal és Major Jánossal viszont igen!

¶ Ha kritikusak akarunk lenni a szerzővel, akkor előnyösebb lett volna a kötet és 
a melléklet tartalmát megcserélni, de felfoghatjuk erényeként is: két vaskos kö-
tetet kapunk, amelyek mögött látszik a felkészültség, a helyzeti előny és a hihe-
tetlen mennyiségű befektetett munka.

 Géczi Emőke
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a Makói 
Művésztelep 

történetéről

„kétezrelékes 
rendelet”

művésztelepek 
és szimpozionok 

megalakulása

E G Y E T L E N  N Y O M D A G É P T Ő L  A  N E O A V A N T G Á R D I G

 Képtaktikák. Makói Grafikai Művésztelep 1977–1990, Ludwig Múzeum – Kortárs 
Művészeti Múzeum, 2016. március 11.–április 17., Kurátorok: Üveges Krisztina, 
Tóth Árpád, Neon Galéria és Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum 
2016, koncepció és szerkesztés: Tóth Árpád

¶ A kötet a Ludwig Múzeum azonos című, 2016 tavaszán rendezett kiállításának 
katalógusaként jelent meg, vállalása alapján az 1977-től a rendszerváltásig tar-
tó időszak bemutatására vállalkozik, de szépen feldolgozza az előzményeket, 
a Maros menti Művésztelep éveit, és szót ejt a szétesésről is. A kötetből teljes 
kép rajzolódik ki a Makói Művésztelep történetéről, nemcsak művészettörté-
neti, de társadalmi, szociológiai szempontból is. A könyv kinyitásakor mint-
ha felcsendülne lelkünkben egy Cseh Tamás–Bereményi Géza-dal, ott vagyunk 
a nyári fröccsözéseken, a Maros-parti fürdőzéseken, a tanácselnökkel folytatott 
megbeszéléseken, a záró kiállításokon. A telep alapfiguráitól, résztvevőitől ka-
pott korabeli fotókon igazán átélhetően elevenednek meg a hetvenes évek. Tíz-
éves kutatómunka előzte meg az anyag megjelenését, nagy előny, hogy még si-
került interjúkat készíteni a történet meghatározó szereplőivel, ám az is fontos, 
hogy Üveges Krisztina és Tóth Árpád személyében egy másik generáció objektí-
ven tudott rápillantani a művésztelep működésére, okos és tárgyilagos, ugyan-
akkor alapos munka, részrehajlás nélkül, a megértés szándékával és a teljesség 
igényével. Aki ott volt, részese volt az eseményeknek, nem tudná így összefog-
lalni, mert a tárgyilagos szöveg mögül is felsejlik, mennyi érdek, érzelem, sze-
mélyesség befolyásolta egy ilyen telep működését. 

¶ A tanulmányok, dokumentumok elolvasása után érthetővé válik, hogy mennyire 
jellegzetesen kelet-közép-európai ügy volt Makó. A hatvanas években az állam 
újradefiniálta a művészek társadalmi feladatát, nagyobb szerepet szánt nekik 
a közízlés formálásában, a modernizációban, a korszerű vizuális kultúra meg-
teremtésében. Az 1954-ben kiadott „kétezrelékes rendelet” nyomán, amelynek 
értelmében szobrászati vagy murális díszítéssel látták el az új lakó- és közös-
ségi épületeket és azok környezetét, a Lektorátus központi beruházási kereté-
ből és kontrolljával ugyan, de helyzetbe hozta a művészeket. A könnyűiparhoz 
és a belsőépítészethez kapcsolódó textilművészet és a könyvkiadásban szere-
pet kapó grafika is virágzásnak indult. A művésztelepek és szimpozionok meg-
jelenése ehhez a társadalmi és gazdasági támogatáshoz kötődik. 1971-ben kor-
mányrendelet szabályozta a művésztelepek és szimpozionok megalakulását, és 
a hetvenes években sorra el is indultak ezek, az egyes városok helyi adottságaira 
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presztízskérdés 
volt a Makói 
Művésztelep 
felfuttatása

vagy iparára alapozott intézmények. Szervezeti és működési szabályzatukat  
a Magyar Képzőművészek Szövetsége Szimpozion Bizottságával kellett egyez-
tetniük. Szimpoziont rendezett 1968-tól Bonyhád (Zománcipari Művek), 1970-
től Csepel (színesfémmű), 1976-tól Kecskemét (Zománcipari Művek), Győr (Rába 
Művek) és Békéscsaba (grafika, Kner Nyomda). Velemben elindult a textilre 
szakosodó alkotóműhely, Villányban és Siklóson kőszobrászattal és kerámiá-
val, Dunaújvárosban fémmel, Nagyatádon fával dolgoztak a művésztelepeken. 
Grafikával Győrben, Békéscsabán, Kecskeméten, Salgótarjánban, Miskolcon és 
Gyulán foglalkoztak, és 1971-ben már Makón is elindult a Makói Grafikai Mű-
vésztelep közvetlen elődje, a Maros menti Művésztelep, Rudnay Gyula 1925 és 
1927 között működtetett festőiskolája hagyományainak felelevenítését tűzte 
ki célul, kiegészítve azzal a törekvéssel, hogy kiszélesítsék a modern művészet 
értő befogadóinak körét, ne csak a „szűk körű beavatottak értsék”. 

¶ A telep létrehozásában és működésének biztosításában oroszlánrészt vállalt Szal-
ma István, a József Attila Emlékbizottság titkára, de a kezdeti éveket beárnyé-
kolta, hogy a város vezetői elégedetlenek voltak a színvonallal, ambiciózusabb 
terveket dédelgettek Makó súlyának növelésére. Közrejátszott ebben Makó vá-
rosának státusa, Szeged és Hódmezővásárhely mellett, hiszen e két várossal ve-
télkedve akartak bizonyítani. Dr. Forgó István tanácselnök – ahogy Hajdu Ist-
ván, aki a művésztelepet a nyolcvanas évek közepétől vezette, fogalmazta meg 
a könyvben közölt visszaemlékezésében – a Kádár-rendszer „formátumos” ká-
dere vette kezébe a dolgokat. Számára valóban presztízskérdés volt a Makói Mű-
vésztelep felfuttatása. Nem elnyomni, tönkretenni akarta a művészeket, hanem 
használni, ezért praktikusan védőhálót vont a művésztelep fölé. Ő hívta meg 
a makói születésű Kocsis Imre grafikust, a Képzőművészeti Főiskolán tanárát 
a telep vezetésére, szakmai kérdésekben teljesen szabad kezet adott neki, mi-
közben a működési feltételeket a messzemenőkig biztosította, és nem engedett 
beleszólást a központi hatalom részéről.

„A feladatom nem volt túl bonyolult. Meg kellett szerveznem, 

ki mikor nyomtathat, a három kiállítást megrendezni, 

írni ezt-azt, de leginkább jelen lenni. Eckermann-nak lenni 

a sok Goethe között. Peripatetikus séták, fröccsben ázó társas 

éjjelek, másnapok a Maros-parton…” 

(Hajdu István visszaemlékezése)
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egy nyomdagép

fotó alapú  
grafikai művészet

Hajas Tibor 
munkássága

konfliktusok

¶ A legtöbb helyen a művésztelepek gyakran egy város iparának „kísérőrendezvé-
nyei” voltak, elsődleges feladatuk, küldetésük a helyi kulturális élet fellendí-
tése volt, az elkészült művek (legalábbis a kötelezően leadandó részük) köztu-
lajdonba kerültek. Makón a kulcs egy nyomdagép volt, olyan, amilyen másutt 
nem volt elérhető a művészek számára. Lehetőség nyílt az addig kizárólag ipari 
felhasználású, fotóalapú ofszet és szitanyomás technikájával kísérletező jelle-
gű művészi tevékenységet folytatni, így lett a művésztelep a fotó alapú grafikai 
művészet megjelenésének kulcsfontosságú helyszíne. Ráadásul a titkosszolgá-
lat a sokszorosító eszközöket, nyomdagépeket fokozottan ellenőrizte, itt viszont 
szabadon és legálisan lehetett ofszet technikát használni. A hetvenes évek kö-
zepén induló magyar neoavantgárd törekvések számára a nyolcvanas évekre 
fontos helyszínné vált Makó, miközben a telep törekvései a magyar grafikai és 
könyvművészeti hagyományokra is építettek.

¶ A vezető tanulmányt jegyző Üveges Krisztina művészettörténész akkor került 
kapcsolatba a témával, amikor Hajas Tibor munkásságából írta a szakdolgoza-
tát, 2005-ben pedig Baksa Soós Veronika asszisztenseként részt vett a Ludwig 
Múzeum Hajas-életmű-kiállításának megrendezésében. Itt találkozott azzal az 
addig publikálatlan grafikai anyaggal, amit a művész Makón készített, és en-
nek kapcsán szegődött társul Tóth Árpád mellé a makói kutatásokban. Tóth Ár-
pád, a Neon Galéria vezetője 2006 óta szisztematikusan gyűjti a művésztelepen 
készült munkákat, tíz év alatt hiánytalan kollekciót rakott össze belőlük. Sze-
rencsés találkozás az övék, a közös kutatásokból egy szerteágazó és többrétegű 
történet rajzolódik ki, művészi pozíciókkal és életművekkel, alkotókedvet be-
folyásoló előnyökkel és kompromisszumokkal. Áttételesen ugyan, de még ab-
ban is fogódzókat nyújt, hogy az akkoriban szocializálódott művész a kilencve-
nes években miért került légüres térbe, mert a kötet szól a közösségben létezés 
megtartó erejéről is, hiszen azok a túlélési stratégiák, a belső szabadság megőr-
zési módjainak kidolgozott útjai az új rendszerben nem voltak egy az egyben 
átültethetők.

¶ Remek válogatást kapunk a korabeli újságcikkekből, dokumentumokból, rész-
leteket jegyzőkönyvekből, jó arányban szerepelnek a művészettörténeti írások 
és a „szocialista szappanoperát” felvillantó jelentések. Mert természetesen bár-
mennyire is hasznos a városnak és az államnak a művészek inspiráló jelenléte, 
gond is van velük. Az idő előre haladtával szaporodnak a konfliktusok, nemcsak 
a pártállami városi vezetőkkel, hanem problémákat szül a konzervatív városla-
kók és a művészek szabados életformája közt feszülő ellentét. A művésztelep ve-
zetését 1985-ben Dévényi Istvántól átvevő Hajdu István szubjektív szövegében 
anekdotákat is említ ezzel kapcsolatban. 



Sarkadi Péter, Lengyel András, Baranyay András  
a makói strandon, 1985
Hajdu István felvétele
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¶ Dévényi István, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze 1978-tól 1985-ig lát-
ta el a művészeti titkári feladatokat, ettől a korszaktól kezdve adtak ki minden 
évben mappákat, ezek szerepelnek is időrendben a katalógusban: már a mű-
vek láttán is elbeszélhető lenne a művésztelep története. Hajdu meghívásában 
szerepet játszott, hogy tőle remélték az országos ismertséget, a sajtó és szak-
ma nagyobb figyelmét. Hajdu szerint ebben nem is csalódtak, megkapták, amit 
akartak, de az általa felvállalt „nyomulás” a médiában, az új meghívottak, a kon-
ceptuális művészet erősödése és a külföldről hazahívott sztárok, mint Kovács 
Attila vagy Lakner László jelenléte és a művésztelep egyébként is szinte törvény-
szerű fáradása újabb problémákat generált. Ismét fontos hangsúlyozni, hogy 
a kötet nem tesz igazságot, csupán elmeséli a történetet, amelyhez Hajdu sze-
mélyes visszaemlékezése fontos adalékokkal szolgál. 

¶ Egy idő után a régiek kiszorítva érezték magukat, volt, akinek nem tetszett a neo-
avantgárd felé való elmozdulás, a nyolcvanas évek valutahiánya miatt a nyomda 
anyagi gondokkal küzdött, a művésztelepet szívügyének tekintő dr. Forgó nyug-
díjba ment. Az új városvezetésnek már nem volt annyira fontos a művésztelep, 
és felütötte fejét a magyar átok, a népi–urbánus vita, még ha álruhában is: nar-
ratív grafikusok kontra konceptuális fotósok, pingpongozók kontra kocsmá-
sok. Ráadásul maga az ofszet technika is veszített a varázsából, lassan-lassan, 
de felváltja a komputerművészet. Nyílt harcok nem voltak ugyan, inkább kü-
lönállások, klikkesedések. A könyv szerzői itt a leginkább objektívek, történe-
tet mesélnek időrendben, semmit nem elhallgatva, de nincs utólagos igazság, 
csak elemzés, nincs kiemelve alkotó, irányzat, ez a sztori most csak a művészte-
lepről szól. Épp elég idő telt el ahhoz, hogy a szerzők kellő távolságból vizsgál-
hassák ezt a történetet.

¶ Éppen itt az ideje, hogy a többi művésztelep működéséről is hasonló feldolgozá-
sok szülessenek. 

 Jankó Judit

„Abban bíztak, hogy kapcsolataim révén  

a makói művésztelep a Maros-partról elér  

a Vörösmarty térre is. És ebben nem csalódtak” 

(Hajdu István Post Festa című 

visszaemlékezéséből)

a magyar átok, 
a népi–urbánus  

vita




